
Flemming Madsen 
Rødderne er plantet i det sydfynske med et langt liv på Tåsinge, Langeland og i               
Svendborg. “Hamsterhjulet” er blevet skiftet ud med tid til at skrive sange og musik,              
og det er - nu hvor han er rundet 68 - blevet til CDen "Udsatte Sange". 
Flemming har et finurligt blik for det skæve og det almene i det liv vi lever, og han                  
har en evne til at se det store i det små. 
 
Du kan opleve ham på Café Aarøgaard lørdag d. 22. juni kl. 12.30. 

 
 
Hør Flemming Madsen her: 
 
https://youtu.be/kDM6U9_97Po 
 
https://youtu.be/vfbvMUqZrN8 

https://youtu.be/kDM6U9_97Po
https://youtu.be/vfbvMUqZrN8


Claus Dencher 
Når Claus Dencher spiller sine sange, befinder man sig i et  
varmt tekst- og lydunivers, som spænder bredt over folk,  
blues og pop. Det er singer-songwriter traditionen med sin  
autenticitet i tekst og fremføring. 
I radio-debuten på P4 blev musikken introduceret som ”poetisk pop”.  
 
Claus Dencher har siden 2008 spillet på mange små og  
store festivaler med sit tidligere band, Tankens Bager, som  
har to udgivelser bag sig. Den sidste, ”Helt hjem”, udgivet i  
2017 – findes bl.a. på Spotify. 
 
Claus Dencher spiller på Café Aarøgård lørdag d. 22. juni kl 14 

 
 
Hør Claus Dencher her: 
https://www.facebook.com/clausdenchersongs/  

https://www.facebook.com/clausdenchersongs/


Kvist/Larsen 
Den sydfynske duo Kvist/Larsen består af Daniel Kvist på vokal, guitar og            
mundharpe & Bjørn Larsen på vokal, kontrabas og mandolin. Duoen er et produkt af              
et mangeårigt personligt og musikalsk venskab mellem de to. 
Musikken i Kvist/Larsen er amerikansk inspireret folk og bluegrass med enkelte           
afstikkere til det nordiske. Kvist/Larsen arrangerer selv materialet for 2 stemmer og 2             
instrumenter så det passer til deres temperament, og det er en både musikalsk, intim              
og helt igennem håndspillet oplevelse der venter publikum. 
 

Oplev Kvist/Larsen på Café Aarøgaard lørdag d. 22. juni kl. 15.00 

 
 
Hør Kvist/Larsen her: 
 
https://www.facebook.com/KvistLarsenDuo  

https://www.facebook.com/KvistLarsenDuo/


Doktor Celophan 
 
Der er noget helt specielt i vente, når Doktor Celophan går på scenen. Orkestret er               
samlet omkring originalt materiale fra sangskriver Sokomo, der før har arbejdet med            
Henrik Hytteballe i et mere elektronisk format. Nu er sangene landet i et klassisk              
folkrock-udtryk med elementer af blues og jazz, men med Sokomos underfundige og            
legende lyrik i absolut centrum af begivenhederne. Sangene leveres af Sokomo med            
klar, livsklog vokal og sprød elguitar, flankeret af Kaj Weber(guitar, kor), Bjørn            
Larsen(kontrabas, kor) & Lasse Eriksen(trommer) 
 
Doktor Celophan spiller på Café Aarøgaard lørdag d. 22. juni kl. 17.00 
 

 
 



Folke Blues Project 
Folke Blues Project deltager i Aarø Kuller 2019 for 7. år i træk. Gruppen har igennem                
årene ikke haft nogen fast besætning udover guitarist & sanger Lars Folke. I år              
omfatter gruppen bl.a. Bjørn Larsen på bas, mandolin og guitar samt Daniel Kvist på              
guitar og sang. Andre kommer måske til undervejs. Gruppen spiller akustisk/elektrisk           
blues og spirituals fra 30’erne og 40’erne med fokus på navne som Robert Johnson,              
Blind Willie Johnson, Leadbelly, Muddy Waters og andre. 
 
Folke Blues Project spiller på Café Aarøgaard lørdag d. 22. juni. kl 18.30. 

 
 
Hør Folke Blues Project her: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=-OzCkV1h2uk 
 
https://youtu.be/E3Zk5KxReJs 
 
https://youtu.be/k2rvtS0nzE8 
 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=-OzCkV1h2uk
https://youtu.be/E3Zk5KxReJs
https://youtu.be/k2rvtS0nzE8


Kaj Weber & Friends 
Den uforlignelige Kaj Weber. Sådan starter mange beskrivelser af “altmuligmanden”,          
Weber. Han har adskillige årtiers bagkatalog fra især de amerikanske sangskrivere           
liggende i guitaren. Altid kæk og ukuelig fra scenekanten forkæler han publikum med             
en stjernerække af udødelige klassikere i spændet mellem folk, blues og jazz.  
På Aarø-kuller får han hjælp af sine musikalske legekammerater: 
Lasse Eriksen(trommer), Bjørn Larsen(bas, mandolin) og måske flere..? 
 
Kaj Weber spiller med vennerne på Café Aarøgaard lørdag d. 22. kl. 20.00 

 


